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Från Barlin till Ösekullen

Här följer en beskrivning av de större och mer betydelsefulla öarna 
– i bokstavsordning – mellan Kiddö i söder och Köttö i norr samt 
en etymologisk härledning av öarnas namn i denna arkipelag. 
Dock är, av förklarliga skäl, långt ifrån alla med i denna översikt. 

Större omflutna platser kallas ö, i plural öar. De största får i vissa 
sammanhang ett -n i tillägg, till exempel Dyngön eller Hjärterön, 
antagligen som en markering att de är mer betydelsefulla huvud-
öar. Närmast i ordningen kommer holme/holmar, och de minsta 
benämns skär, eller om de är riktigt små och överspolade flu/flun.

Barlin eller Balin: En liten kronoholme öster om Florö som har 
namn efter det bohuslänska ordet för idegran. Det här är ett van-
ligt namn på öar där det växer eller har växt idegran, som många 
gånger har ändrats till Berlin, Berlinerholmen eller Barrlind av 
kartografer. Men det är en egendomlig tolkning. Jag kan knappt 
tänka mig en bohuslänning uppfinna ordet barrlind eller inlemma 
det i sin terminologi. Balin betyder nog snarare Balders lind eller 
möjligen Balin, Arthur-sagans riddare, vilket Gunnar D Hansson 
anser är tänkbart.

Bickan eller Bichan: Ligger norr om Dyngö, mellan öarna Hunden 
och skäret Valpen. Ön har ett karaktäristiskt vitt kummel på top-
pen. Bicka, Bickja eller Bicha (jämför med engelska bitch) betyder 
på bohuslänska och norska tik/hynda. 

Bogen: Kronoholme söder om Gluppö, väster om Hästvam. Nam-
net har att göra med antingen bog på en båt eller fornnordiska bugr, 
det vill säga krökning eller bukt. Ön kan ha fått namn efter vat-
tenområdet innanför eller av att den ligger längst ut och plöjer mot 
sjön som en fartygsstäv. 

Borgen: Holme norr om Nord-Dyngö. Har avsatser i trappsteg och 
påminner möjligen om en borg.

Brattö: Ligger vid norra utloppet av Hamburgsundskanalen, Sun-
negapet. Det är en hög och brant – bratt på bohuslänska – ö. 
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Bringebärsholmen: En relativt hög och brant ö som ligger strax 
sydväst om Valö, söder om Hjärterö vid södra farleden in till 
Fjällbacka. Har tidvis varit bebodd, mig veterligen bodde Johan 
Petter Berggren där en period på -talet. Bringebär betyder på 
norska hallon.

Brodern eller Systerfluet: Ett skär eller snarare flu strax norr om 
Södra Syster och en bit söder om Norra (Svarta) Syster. Det är de 
två systrarnas bror.

Brottet: Små låga skär norr om Vedholmen, väster om Bogen. 
Namnet kommer sig antagligen av att sjön bryter över dem.

Brände holme: Ligger vid farleden väster om Vassholmarna har en 
ledfyr. Berget är flammigt som efter en brand. 

Djupryggen: Öster om Vedholmen och väster om Hästvam. Det 
är djupare runt ön än i omgivningen. Djupryggen, Getryggen och 
Sandryggen ligger alldeles intill varandra och är alla långsmala öar 
– ryggar – med smala sund emellan.

Enerskär, Stora och Lilla: Skär strax utanför Oxnäs i Fjällbacka, 
vilka inköptes av samhället tillsammans med Kråk- och Fiskhol-
men (numera Badholmen) för att kunna användas av fiskarbefolk-
ningen för bodar med mera.

Lilla Enerskär.
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Fotstillarna, Norra och Södra: Ligger sydväst om Hjärterö och till-
hör den fastigheten. Namnet lär komma av att öarna liknar fotspår 
i sand eller lera.

Galgeberget: Ligger norr om Hamburgö och söder om Gåsö. Nam-
net kommer antagligen av ett brant berg med galgformat utsprång 
på sydvästsidan. Det kan dock inte uteslutas att det funnits en 
avrättningsplats, eftersom ön ligger nära Tullboden på Hamburgö, 
och galgar ofta fanns nära tullbodar.

Getryggen: Kronoholme öster om Vedholmen och väster om 
Hästvam. Det är djupare runt den ön än i omgivningen. Djupryg-
gen, Getryggen och Sandryggen ligger alldeles intill varandra och 
är alla långsmala öar – ryggar – med smala sund emellan. Getryg-
gen är berömd för att härbärgera Vita Fruns grav, vilket påstås 
vara sista viloplats för en ung flicka som avled i samband med en 
förlisning.

Gluppö: Ligger väster om Fläskö och namnet syftar antagligen på 
det smala sundet vid sydsidan. Gloppa eller gluppa betyder smal 
klyfta eller smal öppning. Den vidsträckta lagun som Gluppö bil-
dar mot Fläskö kallas Gluppöbassängen och är en av västkustens 
populäraste naturhamnar.

Grimle: Tre små öar sydost om Håskär, Nordåre, Mellorste och 
Sunnåre. Alla tre kallas för Grimlarna. Dialektalt kallas en smuts-
rand eller fläck i ansiktet på kreatur grimla, och de små skären som 
ligger längst ut kan ses som smutsfläckar på havsytan.

Gudmund: Litet skär i Fjällbackaorden. Den siste katolske prästen 
vid namn Gudmund lär ha förlist här när han blev bortdriven av 
protestantiska präster. Enligt sägnen lär Gudmund före avresan ha 
hållit en avskedspredikan och bett om ett tecken från Gud att hans 
lära var den rätta, varefter han förliste på skäret och drunknade. 

Gåsö(n): Ligger strax norr om Hamburgö. Har varit bebodd. Sten-
industrin har lämnat spår i form av mycket söndersprängt berg. 
Namnet syftar troligtvis på att gäss har haft tillhåll där. Det har 
också påståtts att en numera bortsprängd bergkulle skulle ha lik-
nat en gås.
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Gråskär: Ligger väster om Lilla Hamburgö. Namnet kommer av 
grå färg på ön.

Grisholmen, Lilla och Stora: Skär utanför Norra Fotstillen. Obekant 
varför de heter så.

Gullhandsken: Litet skär i en vik vid Korsö. Berget är gult i färgen 
och formen kan likna en handske.

Hamburgö(n): En av de större öarna på västkusten. Har mycket 
bebyggelse, fast befolkning och färjeförbindelse och bilvägar. 
Namnet är gammalt och de äldsta formerna är Hornbora ö och 
Hornbora sund.

Holkholmarna: Ligger på sydostsidan om Hjärterön. Namnet på-
stås ha att göra med en holkliknande urgröpning på den större av 
holmarna.

Hunden: Holme norr om Dyngö. Jämförelse har gjorts med en 
hund med svans. Hunden har sällskap med öarna Bickan (tiken) 
och valpen.

Håleskäret: Ligger norr om Vedholmen.

Håskär Stora: Ligger längst ut i skärgården, utanför Hamburg-
sund. Hög ö med pregnant utseende och profil. Namnet kommer 
antagligen från fornnordiska hå, hög, men det kan också ha med 
det dialektala ordet hå i betydelsen haj att göra.

Hästarna: Tre skär som ligger sydost om Norddyngö, nämligen 
Nordore- Höge- och Låge Hästen. Häst är ett vanligt namn på 
skär och syftar oftast på en jämförelse med en (eller en del av) en 
häst.

Lilla Hamburgö eller Jakobsö: Ligger på utsidan Hamburgö. Är be-
byggd och har tidvis varit lotsplats. Jakobsö kommer troligtvis av 
att någon vid namn Jakob bodde där på -talet.

Kahytteskär: Ligger söder om Vedholmen. Kahytt är samma ord 
som kajuta eller kapp, det vill säga en uppbyggnad på segelbåt. 
Skäret som är litet, brant och högt har stor likhet med en kapp.
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Kalvö(n): Stor ö mitt mellan Fjällbacka och Hamburgsund. Sä-
kerligen en av de första öar som befolkades och var enligt mantals-
längder bebodd på -talet. Har gammal fiskarbebyggelse i lä 
vid slänten ner mot Kalvösundet på nordvästsidan. Det finns gott 
om bete för kreatur och ett fähus på platån ovanför bebyggelsen. 
Namnet betyder antagligen ön där kalvar hålls på bete, kalv är an-
nars en avsöndring eller mindre ö, men det stämmer inte in i det 
här fallet. 

Kiddö: Ligger sydväst om Hamburgö. Har gammal bebyggelse och 
rik kulturhistoria. Namnets betydelse är oklar. På dialekt heter ön 
Köddö eller Kyddö, vilket skulle tyda på en släktskap med kött 
eller får.

Stora Stenar, Hamburgö.
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Klövskär: Holme som ligger norr om Brände holme. Har mycket 
karaktäristiskt utseende med flera kraftiga höjdskillnader. Det är 
inte svårt att förstå varför den fått sitt namn. Det är ett mycket 
vanligt önamn och Stora och Lilla Klöveskär finns även väster om 
Hamburgö samt Klövskär i Södra Väderöarna.

Korsö(n): Stor ö strax sydväst om Fjällbacka. Ingår sedan mitten 
av -talet i Hjärteröns fastighet och naturvårdsområde. Har 
bebyggelse på västsidan mot Kalvösundet där det bott fiskare från 
mitten av -talet till senare delen av -talet samt några 
fritidshus på norra delen. På insidan är flera fina badstränder och 
uppe på ön ett jättelikt flyttblock som påminner om ett mindre 
kyrktorn, därav namnet Korsö kyrka. På nordvästsidan av Korsö 

Kalvö.
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byggdes vid senaste sillperioden ett avancerat trankokeri där man 
även framställde gödsel av restprodukten. Vad som gett namnet 
på ön vet man inte, kanske kommer det av att ett kors funnits där, 
som sjömärke eller för andakt. Gissningar om att ön i sig påmin-
ner om ett kors har också framkastats.

Kråkholmen: Ligger alldeles utanför Källvik i Fjällbacka. Den är 
en av de småöar som tillsammans med Fiskholmen (numera Bad-
holmen), Gudmundskäret samt Lilla och Stora Enerskär köptes 
in för fiskets och samhällets behov. På Kråkholmen finns rester 
av försvarsanläggningar sedan första världskrigets dagar. Namnet 
kommer antagligen av att kråkor haft sitt tillhåll där.

Kvatten: Litet skär öster om Stora Håskär. Troligen samma ord 
som kvanting, byting. 

Kyrkogårdsö: Ligger nordväst om Gluppö vid den gamla segelleden. 
Som namnet anger har man använt ön som begravningsplats för 
döda sjömän. Det var inte ovanligt att folk dog ombord på fartyg, 
och då ville man helst ge dem en riktig begravning i land. 

Vy från Hamburgö mot Kiddö.
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Köttö, Stora och Lilla: Ligger nordväst om Fjällbacka utmed norra 
farleden. På västra udden ligger en farledsfyr. Namnet uttalas 
Köddö på dialekt och har antagligen med kött att göra. Öarna har 
mycket kreatursbete, men namnet kan också ha att göra med ett 
utseende av lösryckta slamsor.

Ledskär: Skär norr om Vedholmen. Den urgamla farleden utmed 
kusten går strax väster därom, vilket givit namnet.

Lekrarna: Holmar och småskär norr om Gåsö. Dialektal plural-
form av lekare, antagligen i betydelsen vattnets lek. Här är ofta 
strömt i sunden mellan öarna och vattnet virvlar fram. Möjligen 
kan namnet syfta på att man får ”leka” sig igenom sunden.

Lyngö: Finns ett Lyngö väster om Kyrkogårdsö, och ett Lyngö 
väster om Lilla Hamburgö. Namnet har säkerligen med växten 
ljung att göra.

Långholmen: Ö väster om Hamburgö. Förleden lång är vanlig. Det 
handlar vanligtvis om en långsträckt ö.

Långeskär: Ö väster om Nord Dyngö. Omtyckt badplats. Namnets 
betydelse är som ovan.

Lilla Håskär: Ligger väster om Lilla Hamburgö. Namnet har med 
haj eller hög att göra.

Lilla Hamburgö: Se Jakobsö.

Mickel: Skär vid inloppet till Dyngöhamnen. Namnet kan komma 
från den norske köpmannen Michel Fontin som på -talet hade 
magasin för sillsaltning på holmen. Men den har också jämförts 
med en micka, vilket är en klyka på mindre fartyg där en mast, åra, 
båtshake eller dylikt vilar när den inte används.

Måkholmen: Ligger nordväst om Lilla Hamburgö. Namnet har 
med måka, dialekt för fiskmås, att göra. Kanske har fiskmåsar 
häckat där.

Målareklätten: Hög och pregnant ö längst ut i skärgården. Sjöom-
rådet norr om mot Norddyngöskären kallas Klätteleden. Namnet 
kommer dels av stora fläckar med ålkråkspillning som brukar fin-
nas på öns sydsida, dels av att ön är hög och brant.

Målareklätten (Klätten).
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